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ــــكت   ةـمـعـاألط ابــ

 أسنض سهِ ا٭طع١ُ؟

ُِٝعّا}ا٭فٌ فٝٗا احلٌ، يكٛي٘ تعاىل: - ََا ِفٞ اِيَأِصِض َد  ِِ َٛ ايَِّشٟ َخًََل َيُه َّا ِفٞ اِيَأِصِض َس٫ّ٬ َطِّٝبّا}ٚقٛي٘:   {ُٖ َِ ٚقٛي٘:   {ُنًُٛا 

ُِ ايطََِّّٝباُت} ٌَّ َيُه َّ ُأِس ِٛ َٝ  ٜباح نٌ طعاّ طاٖض ٫ َنض٠ فٝ٘ ملا تكزّ..  {اِي

 

 ؟ٚايٓذػ َٚا ٫ ٜ٪نٌ عار٠سهِ أنٌ املنض أسنض 

ًَُه١ِ}ٚحيضّ َنض: نغِ، يكٛي٘ تعاىل:  - ِٗ ِِ ِإَي٢ ايتَّ ِِٜزُٜه ًُِكٛا ِبَأ ٫َٚ ُت  .ٚايغِ مما ٜكتٌ غايبا  {... 

٫ ٜؾضب مما ٫ ٜ٪نٌ عار٠: نكؾض بٝض، ٚقضٕ سٝٛإ َشن٢ إسا رقا. ٚعأي٘ ايؾايٓذٞ عٔ املغو جيعٌ يف ايزٚا٤  :إٕ سًف-

 .بأؼ ب٘ ٜٚؾضب، قاٍ: ٫

ِِٓظِٜض}ناملٝت١، ٚايزّ، ٚحلِ اخلٓظٜض يكٛي٘ تعاىل:  :ٚحيضّ ايٓذػ- ُِ اِيِد ََٚيِش  ُّ َٚايزَّ َِٝت١ُ  َُ ُِ اِي ُِٝه ًَ ََِت َع ٚقٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘   {ُسضِّ

 . أنف٦ٖٛا فإْٗا صدػ ٚعًِ يف اخلُض 

 .ُا أبٝشا، يكق١ ايعضْٝنيٚايبٍٛ، ٚايضٚخ، ٚيٛ طاٖضٜٔ ٫عتكشاصُٖا، فإٕ امطض إيُٝٗا أٚ إىل أسزٖ-

 

 أسنض َا حيضّ أنً٘ َٔ احلٝٛإ؟
إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٢ْٗ ّٜٛ خٝرب عٔ حلّٛ احلُض ا٭١ًٖٝ، ٚأسٕ يف  "حلزٜح دابض  ٚحيضّ َٔ سٝٛإ ايرب. احلُض ا٭١ًٖٝ-

َتفل عًٝ٘. قاٍ أمحز: مخغ١ ٚعؾضٕٚ َٔ ايقشاب١ نضٖٖٛا. ٚقاٍ ابٔ عبز ايرب: ٫ خ٬ف ايّٝٛ يف ذبضميٗا. قاٍ يف  "حلّٛ اخلٌٝ

 ايؾضح: ٚأيبإ احلُض ذلض١َ يف قٍٛ ا٭نجض، ٚصخك فٝٗا عطا٤ ٚطاٚٚؼ.

 .ْاب َٔ ايغباع ٚأَا ايفٌٝ: فكاٍ أمحز، يٝػ ٖٛ َٔ طعاّ املغًُني. ٚقاٍ احلغٔ: ٖٛ َغذ، ٚ٭ْ٘ َغتدبح، ٚسٚ -
حلزٜح أبٞ ثعًب١ اخلؾين ٢ْٗ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، عٔ أنٌ نٌ   َٚا ٜفرتؼ بٓاب٘: نأعز ٚمنض ٚس٥ب ٚفٗز ٚنًب -

صٚاٙ َغًِ. قاٍ ابٔ عبز ايرب: ٖشا ْك فشٝح فضٜح  " نٌ سٟ ْاب سضاّ" سٟ ْاب َٔ ايغباع َتفل عًٝ٘. ٚعٔ أبٞ سص َضفٛعا: 

 .خيك ايعُّٛ
 .سنضٙ يف ايؾضحأعًِ خ٬فا يف إٔ ايكضر ٫ ٜ٪نٌ،٫ٚ جيٛط بٝع٘.٭ٕ ي٘ ْابا، ٖٚٛ َغذ، فٗٛ َٔ اخلبا٥ح. قاٍ ابٔ عبز ايرب: ٫   ضرٚق -

 .ؽب٘ ايجعًب، ٚصا٥شت٘ نض١ٜٗ  ٚرب، ٚمنػ، ٚابٔ آ٣ٚ -

 .ٛ راٚر، ٚابٔ َاد٘يٓٗٝ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ أنٌ اهلض ٚأنٌ مثٓٗا صٚاٙ أب  ٚابٔ عضؼ، ٚعٓٛص ٚيٛ بضٜا -

 .٭ْٗا َٔ ايغباع، فتزخٌ يف ايعُّٛ  ٚعٓذاب، ٚمسٛص  ع٢ً ا٭فح،  ٚثعًب -

 

 أسنض َا حيضّ أنً٘ َٔ ايطري؟

 .يف قٍٛ ا٭نجض  ٚحيضّ َٔ ايطري َا ٜقٝز مبدًب٘ -
عٔ أنٌ سٟ ْاب َٔ ايغباع، ٢ْٗ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  حلزٜح ابٔ عباؼ  نعكاب، ٚباط، ٚفكض، ٚباؽل، ٚسزأ٠، ٚب١َٛ 

 .ٚنٌ سٟ رلًب َٔ ايطري صٚاٙ اجلُاع١، إ٫ ايبداصٟ ٚايرتَشٟ

 .ٖٚٛ ايعكعل، طا٥ض حنٛ احلُا١َ طٌٜٛ املشْب، فٝ٘ بٝاض، ٚعٛار، ْٛع َٔ ايػضبإ  َٚا ٜأنٌ اجلٝف: نٓغض، ٚصخِ، ٚقام -

 .طا٥ض حنٛ ا٭ٚط٠، طٌٜٛ ايعٓل، ٜأنٌ احلٝات  ٚيكًل -
ٚأبكع، قاٍ عض٠ٚ: َٚٔ ٜأنٌ ايػضاب، ٚقز مساٙ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ فاعكا؟! ٚاهلل َا ٖٛ َٔ ايطٝبات. ٚإلباس١ بني  ٚغضاب -

 .قتً٘ يف احلٌ ٚاحلضّ، ٚ٭ٕ ٖشٙ َغتدبج١ ٭نًٗا اخلبا٥ح
 ٖٚٛ: ايٛطٛاط. قاٍ أمحز: َٚٔ ٜأنٌ اخلفاـ؟  ٚخفاـ -

 .عًٝ٘ ٚعًِ أَض بكتً٘ يف احلضّ ٫ٚ جيٛط فٝ٘ قتٌ فٝز َأنٍٛ ْك عًٝ٘، يهْٛٗا فٜٛغك١ ٭ْ٘ ف٢ً اهلل  ٚفاص -

 .٭ْٗا َغتدبج١ غري َغتطاب١  ٚطْبٛص، ٚحنٌ، ٚسباب -
٢ْٗ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ قتٌ أصبع َٔ ايزٚاب: اي١ًُٓ، ٚايٓش١ً،  "حلزٜح ابٔ عباؼ  ٖٚزٖز، ٚخطاف -

 .اد٘ ٢ْٗٚ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ قتٌ اخلطاطٝف صٚاٙ ايبٝٗكٞ َضع٬صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚابٔ َ" ٚاهلزٖز،ٚايقضر 
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صٚاٙ أبٛ   "ٖٛ خبٝج١ َٔ اخلبا٥ح يضعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ فكاٍ:  سنض ايكٓفش"ْك عًٝ٘، حلزٜح أبٞ ٖضٜض٠   ٚقٓكش ْٚٝك -

 .راٚر. ٚايٓٝك َجً٘، ٭ْ٘ ٜكاٍ: ٖٛ ععِٝ ايكٓافش

 .غباع. ْك عًٝ٘٭ٕ هلا ْابا َٔ اي  ٚس١ٝ -
نزٜزإ، ٚدع٬ٕ، ٚبٓات ٚصرإ، ٚخٓافػ، ٚٚطغ، ٚسضبا٤، ٚٚصٍ، ٚعكضب، ٚفضافض، ٚدضسإ، ٚبضاغٝح، ٚقٌُ،  ٚسؾضات -

ُِ اِيَدَبا٥َِح}ٚأؽباٖٗا ٭ْٗا َغتدبج١، فٝعُٗا قٛي٘ تعاىل:  ِٗ ِٝ ًَ ُّ َع َُٜشضِّ َٚ}. 

 

 ٌٖ ٜ٪نٌ َا تٛيز َٔ َأنٍٛ طاٖض؟
قاٍ أمحز يف ايباق٤٬ املزٚر٠: دبٓب٘ أسب   َأنٍٛ طاٖض: نشباب ايباق٤٬ ٚرٚر اخلٌ ٚاجلدي، تبعا ٫ اْفضاراٜٚ٪نٌ َا تٛيز َٔ  

 .إيٞ، ٚإٕ مل ٜتكشصٙ، فأصدٛ. ٚقاٍ عٔ تفتٝؿ ايتُض املُزٚر: ٫ بأؼ ب٘ إسا عًُ٘

 

 ا٭ْعاّ نب١ُٝٗ ٖشا َاعزا ٜٚباح فقٌ

 أسنض َا أسٌ أنً٘ َٔ احلٝٛإ؟

ِّ}ٚبكض، ٚغِٓ يكٛي٘ تعاىل: َٔ إبٌ، - َِْعا ١َُُ اِيَأ ِٝٗ ِِ َب نًٗا. ْك عًٝ٘. ٚصٟٚ عٔ ابٔ ايظبري، حلزٜح دابض،  ٚاخلٌٝ  .{ُأِسًَِّت َيُه

 .ٚتكزّ. ٚقايت أمسا٤ حنضْا فضعا ع٢ً عٗز صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ فأنًٓاٙ ٚحنٔ باملز١ٜٓ َتفل عًٝ٘

ٚابٔ عُض، ٚأبٛ ٖضٜض٠. ٚقاٍ عض٠ٚ بٔ ايظبري: َا طايت ايعضب تأنٌ اينبع، ٫ تض٣  ععز، :صخك فٝ٘  ٚباقٞ ايٛسؿ: ننبع -

بأنً٘ بأعا. ٚقاٍ عبز ايضمحٔ: قًت جلابض: اينبع: فٝز ٖٞ؟ قاٍ: ْعِ، قًت: آنًٗا؟ قاٍ: ْعِ، قًت: أقاي٘ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل 

-ٞ عٔ نٌ سٟ ْاب َٔ ايغباع مجعا بني ا٭خباص. ٚيف عًٝ٘ ٚعًِ؟ قاٍ: ْعِ صٚاٙ اخلُغ١، ٚفشش٘ ايرتَشٟ، ٖٚشا خيقك ايٓٗ

 .ايضٚم١: يهٔ إٕ عضف بأنٌ املٝت١ فهاجل٬ي١

 .ْك عًٝ٘، ٭ْٗا َٔ ايطٝبات  ٚطصاف١ -
أْفذٓا أصْبا، فغع٢ ايكّٛ فًػبٛا، فأخشتٗا، فذ٦ت إىل أبٞ "صخك فٝٗا أبٛ ععٝز، ٚأنًٗا ععز بٔ أبٞ ٚقال. ٚقاٍ أْػ  ٚأصْب -

أْ٘ فار "َتفل عًٝ٘. ٚعٔ ذلُز بٔ ففٛإ  "فدشٖا إىل ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، فكبً٘ :ٚبعح بٛصنٗا، أٚ قاٍطًش١ فشحبٗا، 

 .ٚابٔ َاد٘ "أصْبني فشحبُٗا مبضتني، فأت٢ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ فأَضٙ بأنًُٗا صٚاٙ أمحز ٚايٓغا٥ٞ

 .قنت ايقشاب١ فٝٗا باجلظا٤ ع٢ً احملضّ .٭ْٗا َغتطاب١ ع٢ً اخت٬ف أْٛاعٗا،  ٚٚبض، ٜٚضبٛع، ٚبكض ٚسؿ، ٚمحضٙ -
ٚإباست٘: قٍٛ عُض، ٚابٔ عباؼ، ٚغريُٖا َٔ ايقشاب١. ٚمل ٜعضف عٔ فشابٞ خ٬ف٘، فٝهٕٛ إمجاعا، قاي٘ يف ايؾضح.   ٚمب -

رداد١ ٚأنً٘ خايز بٔ أبٛ ععٝز نٓا َعؾض أفشاب صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٭ٕ ٜٗز٣ إىل أسزْا مب أسب إيٝ٘ َٔ  ٚقاٍ

 .ايٛيٝز ٚصعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜٓعض َتفل عًٝ٘

 .ٖٚٞ: ايػظ٫ٕ، ع٢ً اخت٬ف أْٛاعٗا، ٭ْٗا َغتطاب١ تفز٣ يف اإلسضاّ ٚاحلضّ  ٚظبا٤ -

 

 أسنض َا أسٌ أنً٘ َٔ ايطري؟

 .َتفل عًٝ٘ "ٜأنٌ ايزداز صأٜت ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ"يكٍٛ أبٞ َٛع٢   ٚباقٞ ايطري: نٓعاّ، ٚرداز -

 .ٖٚٞ: ايزص٠  ٚطاٚؼ، ٚببػا٤ -

 .طا٥ض فػري أغرب  ٚطاغ -
ٚايضدٌ ٜأنٌ ايظصع، ٜٚطري َع ايظاغ، ٚنشُاّ بأْٛاع٘، ٚعقافري ٚقٓابض، ٚنضنٞ  ٖٚٛ أعٛر نبري أمحض املٓكاص  ٚغضاب طصع -

ُِ  }ٚنضٚإ، ٚبط ٚأٚط، ٚأؽباٖٗا مما ًٜتكط احلب، ٜٚفز٣ يف اإلسضاّ، ٭ْ٘ َغتطاب، فٝتٓاٚي٘ عُّٛ قٛي٘ تعاىل ُٗ ٌُّ َي ُِٜش َٚ

 .ٚعًِ حلِ سباص٣ صٚاٙ أبٛ راٚرٚعٔ عف١ٓٝ قاٍ: أنًت َع صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘  {ايطََِّّٝباِت...

 

 أنٌ َا يف ايبشض؟ سهِ أسنض

ُ٘...}يكٛي٘ تعاىل:   ٚحيٌ نٌ َا يف ايبشض - َُ ََٚطَعا ُِٝز اِيَبِشِض  ِِ َف ٌَّ َيُه ٖٛ ايطٗٛص  "ٚقٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف ايبشض:  {ُأِس

 .فشش٘ ايرتَشٟ  "َا٩ٙ، احلٌ َٝتت٘

 ْك عًٝ٘، ٭ٕ ي٘ ْابا ٜفرتؼ ب٘.   ٚمتغاح.٭ْٗا َٔ املغتدبجات ٚس١ٝ .بايٓٗٞ عٔ قتً٘ فٝشضّ. ْك عًٝ٘، ٚاستر  غري مفزع -
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 .ٚاختاص ابٔ ساَز ٚايكامٞ: حيضّ ايهٛعر، ٭ْ٘ سٚ ْاب، ٖٚٛ: مسه١ هلا خضطّٛ ناملٓؾاص، ٚتغ٢ُ: املكضـ-
إٔ احلغٔ بٔ عًٞ صنب ع٢ً عضز عًٝ٘  ٭خباص، ٚص٣ٚ ايبداصٟ ٚا٭ؽٗض أْ٘ َباح: ندٓظٜض املا٤ ٚنًب٘ ٚإْغاْ٘، يعُّٛ اآل١ٜ ٚا-

 . َٔ دًٛر ن٬ب املا٤

 

 أسنض سهِ أنٌ اجل٬ي١ ؟
٢ْٗ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ أنٌ "حلزٜح ابٔ عُض   ٚذبضّ اجل٬ي١: ٖٚٞ اييت أنجض عًفٗا ايٓذاع١، ٚيبٓٗا ٚبٝنٗا -

٢ْٗ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ "صٚا١ٜ ي٘ ٢ْٗ عٔ صنٛب د٬ي١ اإلبٌ ٚعٔ ابٔ عباؼ صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر، ٚيف  "اجل٬ي١ ٚأيباْٗا

 .ٚبٝنٗا نًبٓٗا، ٭ْ٘ َتٛيز َٓٗا .صٚاٙ أمحز، ٚأبٛ راٚر. ٚايرتَشٟ، ٚفشش٘ "ؽضب يدي اجل٬ي١
 ٭ٕ ابٔ عُض نإ إسا أصار أنًٗا سبغٗا ث٬ثا   ست٢ ذببػ ث٬ثا، ٚتطعِ ايطاٖض -

 

 ت١٦ٝٗ ب١ُٝٗ ا٭ْعاّ قبٌ ايشبح ست٢ ٜ٪نٌ َٓٗا؟أسنض فف١ 

٢ْٗ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ "ٚقاٍ َايو: ذببػ ايٓاق١، ٚايبكض٠ أصبعني َٜٛا، ٚقزَ٘ يف ايهايف، حلزٜح عبز اهلل بٔ عُضٚ بٔ ايعال 

 "ايٓاؼ ست٢ تعًف أصبعني ي١ًٝ ٚعًِ عٔ اإلبٌ اجل٬ي١ إٔ ٫ ٜ٪نٌ حلُٗا، ٫ٚ ٜؾضب يبٓٗا، ٫ٚ حيٌُ عًٝٗا إ٫ ا٭رّ، ٫ٚ ٜضنبٗا

 .صٚاٙ اخل٬ٍ. ٚايبكض٠ يف َعٓاٖا

 

 أسنض فف١ ت١٦ٝٗ ايطا٥ض يًشبح ست٢ ٜ٪نٌ َٓ٘؟

 ٚحيبػ ايطا٥ض ث٬ثا، يفعٌ ابٔ عُض.  

 

 أسنض ع١ً سبػ َا عٝشبح ست٢ ٜ٪نٌ َٓ٘؟

ٚأطعُت  ػش٣ بايٓذاعات ناجل٬ي١ إسا سبغتاملشٖب ٚحيضّ َا عكٞ َٔ ايظصع ٚايجُاص، أٚ مسز بٓذػ. ْك عًٝ٘، ٭ْ٘ ٜت :ٚا٭ٍٚ

قاٍ نٓا ْهضٟ أصامٞ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ْٚؾرتط عًِٝٗ إٔ ٫ ٜزخًٖٛا بعشص٠ ايٓاؼ ٚيٛ ٫ "ايطاٖض ٚعٔ ابٔ عباؼ، 

 ."تأثري سيو ملا اؽرتط عًِٝٗ تضن٘

 
 أسنض سهِ أنٌ تضاب ،ٚفشِ ،ٚطني؟

 ينضصٙ، ْك عًٝ٘.   ٜٚهضٙ أنٌ تضاب ٚفشِ ٚطني 

 

 أسنض سهِ أنٌ غز٠ ٚأسٕ ايكًب؟

ْك عًٝ٘. قاي٘ يف صٚا١ٜ عبز اهلل نضٙ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أنٌ ايػز٠ ْٚكٌ أبٛ طايب ٢ْٗ ايٓيب ف٢ً اهلل  .ٚأسٕ قًب ٚغز٠

 .عًٝ٘ ٚعًِ عٔ أسٕ ايكًب

 
 أسنض سهِ أنٌ ايجّٛ ٚايبقٌ ٚحنُٖٛا؟

َٔ أنٌ ايجّٛ ٚايبقٌ " نهضاخ، ٚفذٌ. فضح أمحز بأْ٘ نضٖ٘ ملهإ ايق٠٬، ٚعٔ دابض َضفٛعا:   ٚبقٌ، ٚثّٛ، ٚحنُٖٛا -

 .َتفل عًٝ٘  "ٚايهضاخ ف٬ ٜكضبٔ َغذزْا، فإٕ امل٥٬ه١ تتأس٣ مما ٜتأس٣ َٓ٘ بٓٛ آرّ
٫، ٚيهين أنضٖ٘ َٔ  ؟ قاٍ: يف ايطعاّ ايشٟ فٝ٘ ايجّٛ، قاٍ فٝ٘: أسضاّ ٖٛ ٜا صعٍٛ اهلل"حلزٜح أبٞ أٜٛب   َا مل ٜٓنر بطبذ- 

 سغٓ٘ ايرتَشٟ. ٚعٔ عًٞ صمٞ اهلل عٓ٘ َضفٛعا َٚٛقٛفا ايٓٗٞ عٔ أنٌ ايجّٛ إ٫ َطبٛخا صٚاٙ ايرتَشٟ.   "أدٌ صحي٘

صٚاٙ أبٛ راٚر. ٚقاٍ عُض يف خطبت٘ يف ايبقٌ  "إٕ آخض طعاّ أنً٘ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ فٝ٘ بقٌ "ٚعٔ عا٥ؾ١ قايت

 .ُٔ أنًُٗا فًُٝتُٗا طبدا صٚاٙ َغًِ ٚايٓغا٥ٞ ٚابٔ َاد٘ٚايجّٛ: ف

 

 فكط صَك٘ ٜغز َا احملضّ َٔ ٜأنٌ إٔ ي٘ داط امطض َٚٔ فقٌ

 سهِ َٔ امطض ٭نٌ احملضّ؟أسنض 

ِ٘}يكٛي٘ تعاىل: - ِٝ ًَ َِ َع ٫َٚ َعاٍر َف٬ ِإِث َِٝض َباٍغ  ِٔ اِمُطضَّ َغ َُ ََُق١ٍ}ٚقٛي٘:   {َف ََِد ِٔ اِمُطضَّ ِفٞ  َُ َ٘ َغُفٌٛص َف َّٕ ايًَّ ٍِ َفِإ ََُتَذاٍِْف إِلِث َِٝض    {َغ

ِ٘}ٚقٛي٘:  ِٝ ِِ ِإَي ََا اِمُطِضِصُت ٚعٓ٘: ي٘ ايؾبع.  فإسا أنٌ َا ٜغز صَك٘ طايت اينضٚص٠، فتظٍٚ اإلباس١. ٖٚٛ اختٝاص اخلضقٞ  {ِإيَّا 
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ًُٛا }نٌ. ْك عًٝ٘، يكٛي٘ تعاىل: اختاصٙ أبٛ بهض، ٭ْ٘ طعاّ أبٝح ي٘ أنً٘، فذاط ي٘ ايؾبع َٓ٘ ناحل٬ٍ ٚجيب ا٭ ٫َٚ َتِكُت

ِِ ُِْفَغُه ًَُه١ِ}ٚقٛي٘:   {َأ ِٗ ِِ ِإَي٢ ايتَّ ِِٜزُٜه ًُِكٛا ِبَأ  قاٍ َغضٚم: َٔ امطض، فًِ ٜأنٌ ٚمل ٜؾضب فُات: رخٌ ايٓاص.  { ٫َٚ ُت

ايضّٚ سبغ٘، َٚع٘ حلِ خٓظٜض  ٚقٌٝ: ٫ جيب ملا صٟٚ عٔ عبز اهلل بٔ سشاف١ فاسب صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ًَو- 

َؾٟٛ، َٚا٤ ممظٚز خبُض ث٬ث١ أٜاّ، فأب٢ إٔ ٜأنً٘، ٚقاٍ: يكز أسً٘ اهلل يٞ، ٚيهٔ مل أنٔ ٭مشتو بزٜٔ اإلع٬ّ ٚجيب 

 .تكزِٜ ايغ٪اٍ ع٢ً أنٌ احملضّ، ْك عًٝ٘. ٚقاٍ يغا٥ٌ: قِ قا٥ُا يٝهٕٛ يو عشص عٓز اهلل

 .٭ْ٘ ٫ سض١َ ي٘، أؽب٘ ايغباع  ضبٞ ٚطإ ذلقٔ: فً٘ قتً٘، ٚأنًَ٘ٚٔ مل جيز إ٫ آرَٝا َباح ايزّ: نش -

 

 أسنض سهِ َٔ امطض إىل ْفع َاٍ ايػري َع بكا٤ عٝٓ٘؟

 .نجٝاب يزفع بضر، ٚريٛ ٚسبٌ ٫عتكا٤ َا٤  َٚٔ امطض إىل ْفع َاٍ ايػري َع بكا٤ عٝٓ٘ -

َٕ}ب٬ عٛض، ٭ْ٘ تعاىل سّ ع٢ً َٓع٘ بكٛي٘  ٚدب ع٢ً صب٘ بشي٘ دلاْا - َُاُعٛ َٕ اِي َُٓعٛ ُِ َٜ فإٕ استاز صب٘ إيٝ٘، فٗٛ أسل ب٘ َٔ   {َٚ

 .غريٙ يتُٝظٙ باملًو

 

 أسنض سهِ َٔ أنٌ مثض بغتإ ٫ سا٥ط عًٝ٘ ٫ٚ ْاظض؟
يكٍٛ أبٞ طٜٓب   إٔ ٜأنٌ ٫ٚ حيٌُ َٚٔ َض بجُض بغتإ ٫ سا٥ط عًٝ٘ ٫ٚ ْاظض: فً٘ َٔ غري إٔ ٜقعز ع٢ً ؽذض٠ أٚ ٜضَٝ٘ حبذض -

ايتُُٝٞ عافضت َع أْػ بٔ َايو ٚعبز ايضمحٔ بٔ مسض٠، ٚأبٞ بضط٠، فهاْٛا ميضٕٚ بايجُاص فٝأنًٕٛ يف أفٛاِٖٗ ٖٚٛ قٍٛ: عُض، 

عٓ٘،  ٚابٔ عباؼ. قاٍ عُض: ٜأنٌ ٫ٚ ٜتدش خب١ٓ ٚنٕٛ ععز أب٢ ا٭نٌ ٫ ٜزٍ ع٢ً ذبضمي٘، ٭ٕ اإلْغإ قز ٜرتى املباح غٓا٤

 .فشش٘ ايرتَشٟ " ٫ تضّ، ٚنٌ َا ٚقع، أؽبعو اهلل ٚأصٚاى  :إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ :"أٚ تٛصعا، ٚعٔ صافع
إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ع٦ٌ عٔ ايجُض  " ٚعٓ٘: ي٘ ا٭نٌ إٕ نإ دا٥عا فكط، حلزٜح عُض، ٚابٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ

أخش َٓ٘ َٔ غري ساد١، فعًٝ٘ غضا١َ َجًٝ٘:  َٓ٘ َٔ سٟ ساد١ غري َتدش خب١ٓ ف٬ ؽ٤ٞ عًٝ٘، ََٚٔا أفاب  املعًل، فكاٍ: 

قاٍ يف ايؾضح: ٚعًٝ٘ أنجض ايفكٗا٤. ٚيٓا قٍٛ َٔ مسٝٓا َٔ ايقشاب١، ٚمل ٜعضف هلِ رلايف َِٓٗ، فإٕ ناْت ذلٛط١،   "ٚايعكٛب١

 ِٜ، ف٬ تأنٌ. اْت٢ٗ. مل جيظ ايزخٍٛ، قاٍ ابٔ عباؼ إٕ نإ عًٝٗا سا٥طا فٗٛ سض

 

 أسنض سهِ إٕ أنٌ ساصعا  ؽ٤ٞ نايباق٤٬ ٚاحلُك ٚؽبُٗٗا رٕٚ إسٕ فاسب٘؟

 .ٚنشا إٕ نإ ثِ ساصؼ، يز٫ي١ سيو عٔ ؽح فاسب٘ ب٘، ٚعزّ املغاذل١-
 ٚؽبُٗٗا مما ٜ٪نٌ صطبا ٚيف ايظصع، ٚؽضب يدي املاؽ١ٝ صٚاٜتإ:  ٚنشا ايباق٤٬، ٚاحلُك- 

 .إسزاُٖا: جيٛط. حلزٜح مسض٠ يف املاؽ١ٝ فشش٘ ايرتَشٟ، ٚقاٍ: ايعٌُ عًٝ٘ عٓز بعض أٌٖ ايعًِ  

 .احلزٜح َتفل عًٝ٘  "٫ حيًب أسز َاؽ١ٝ أسز إ٫ بإسْ٘... "ٚايجا١ْٝ: ٫ جيٛط، حلزٜح ابٔ عُض: 

 

 أسنض سهِ مٝاف١ املغًِ ع٢ً املغًِ يف ايكض٣ رٕٚ ا٭َقاص؟ َٚا َز٠ اينٝاف١؟
َٔ نإ ٜ٪َٔ " يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ:   ٚدبب مٝاف١ املغًِ ع٢ً املغًِ يف ايكض٣ رٕٚ ا٭َقاص َٜٛا ٚي١ًٝ، ٚتغتشب ث٬ثا -

ٚاينٝاف١ ث٬ث١ أٜاّ َٚا طار ع٢ً   َٜٛ٘، ٚيًٝت٘ . قاٍ: َٚا دا٥ظت٘ ٜا صعٍٛ اهلل؟ قاٍ:   باهلل ٚايّٝٛ اآلخض فًٝهضّ مٝف٘ دا٥ظت٘

  "ٜكِٝ عٓزٙ، ٚيٝػ عٓزٙ َا ٜكضٜ٘ قٌٝ: ٜا صعٍٛ اهلل: نٝف ٜ٪مث٘؟ قاٍ   حيٌ ي٘ إٔ ٜجٟٛ عٓزٙ ست٢ ٜ٪مث٫ٚ٘ ،سيو فٗٛ فزق١

إسا ْظيتِ بكّٛ، فأَضٚا  قًت يًٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إْو تبعجٓا، فٓٓظٍ بكّٛ ٫ ٜكضْٚٓا، فُا تض٣؟ فكاٍ: "ٚعٔ عكب١ بٔ عاَض: 

ٚيٛ مل دبب اينٝاف١، مل  .َتفل عًٝ٘  "ٜفعًٛا: فدشٚا َِٓٗ سل اينٝف ايشٟ ٜٓبػٞ ي٘ فاقبًٛا. ٚإٕ مل :يهِ مبا ٜٓبػٞ يًنٝف

إْو تبعجٓا فٓٓظٍ ٚبأٌٖ ايكض٣ يكٛي٘ بكّٛ ٚايكّٛ إمنا ٜٓقضف إىل اجلُاعات  " يكٍٛ عكب١ ٜأَضِٖ با٭خش، ٚاختك سيو باملغافض،

ا اآلٕ فهإٔ يٝػ َجًِٗ، ٚسيو إٔ أٌٖ ايكض٣ فًٝػ عارتِٗ بٝع . ٚقاٍ أمحز: نأْٗا ع٢ً أٌٖ ايكض٣، فأَا َجًٓ"رٕٚ أٌٖ ا٭َقاص

سنضٙ يف ايفضٚع مبعٓاٙ  .ايكٛت سنضٙ يف ايؾضح. ٚعٓ٘: دبب يًشَٞ. ْكً٘ اجلُاع١. ٚظاٖض ْقٛف٘: دبب يًشامض ٚيف املقض

 .  "َٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اآلخض فًٝهضّ مٝف٘" يعُّٛ قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 

 ايشنا٠ باب

 َا املكقٛر بايشنا٠؟

  .سضّ املٝت١ َٚا مل ٜشى، فٗٛ َٝت١ف٬ ٜباح إ٫ بٗا ٭ْ٘ تعاىل   سبح أٚ حنض احلٝٛإ املكزٚص عًٝ٘ :ٖٚٞ 
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 أسنض املباح أنً٘ رٕٚ سنا٠؟

فاحلٛت،  :فأَا املٝتتإأسٌ يٓا َٝتتإ ٚرَإ. "ٜٚباح اجلضار ٚايغُو، َٚا ٫ ٜعٝؿ إ٫ يف املا٤ بزْٚٗا، حلزٜح ابٔ عُض َضفٛعا: 

 .صٚاٙ أمحز ٚابٔ َاد٘ ٚايزاصقطين  "ٚاجلضار، ٚأَا ايزَإ: فايهبز ٚايطشاٍ

 
 أسنض ؽضٚط ايشنا٠؟

  :ٚؽضٚطٗا أصبع١ 
ف٬ ٜباح َا سناٙ دلٕٓٛ، ٚطفٌ مل ميٝظ ٭ُْٗا ٫ ققز هلُا، ٚ٭ٕ ايشنا٠   : نٕٛ ايفاعٌ عاق٬، ممٝظا قافزا يًشنا٠أسزٖا 

 .أَض ٜعترب ي٘ ايزٜٔ فاعترب فٝ٘ ايعكٌ: نايػغٌ
أْ٘ ناْت ي٘ غِٓ تضع٢ بغًع، فأبقضت داص١ٜ يٓا بؾا٠ َٔ "حلزٜح نعب بٔ َايو عٔ أبٝ٘   فٝشٌ سبح ا٭ْج٢، ٚايكٔ، ٚاجلٓب -

أعأٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أٚ أصعٌ إيٝ٘، فأَض َٔ  ٫ تأنًٛا ست٢ :تٗا ب٘. فكاٍ هلِغُٓٗا َٛتا٤ فهغضت سذضا، فشحب

صٚاٙ أمحز، ٚايبداصٟ ففٝ٘ إباس١ سبٝش١ املضأ٠،  "ٜغأي٘. ٚإْ٘ عأٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ سيو أٚ أصعٌ إيٝ٘ فأَض بأنًٗا

ٚا٭١َ، ٚاحلا٥ض، ٚاجلٓب ٭ْ٘ عًٝ٘ ايغ٬ّ، مل ٜغتفقٌ عٓٗا، ٚفٝ٘ أٜنا: إباس١ ايشبح باحلذض. َٚا خٝف عًٝ٘ املٛت. ٚسٌ َا 

 .أمجعٛا ع٢ً إباس١ سبٝش١ املضأ٠ ٚايقيب :ٜشحب٘ غري َايه٘ بػري إسْ٘، ٚغري سيو ٚقاٍ ابٔ املٓشص

ِِ}يكٛي٘ تعاىل  ايهتابٞٚ - ٌٌّ َيُه َٔ ُأُٚتٛا اِيِهَتاَب ِس ُّ ايَِّشٜ قاٍ ايبداصٟ: قاٍ ابٔ عباؼ طعاَِٗ: سبا٥شِٗ َٚعٓاٙ عٔ ابٔ   {ََٚطَعا

 .َغعٛر صٚاٙ ععٝز

ٌّ}ملفّٗٛ قٛي٘:   إ٫ املضتز، ٚاجملٛعٞ. ٚايٛثين، ٚايزصطٟ، ٚايٓقريٟ - َٔ ُأُٚتٛا اِيِهَتاَب ِس ُّ ايَِّشٜ ِِ ََٚطَعا ٚإمنا أخشت اجلظ١ٜ َٔ   {َيُه

 .اجملٛؼ ٭ٕ هلِ ؽب١ٗ نتاب
ْك عًٝ٘، ملا تكزّ. ٚعٔ صافع بٔ خزٜر   : اآلي١ فٝشٌ ايشبح بهٌ ذلزر َٔ سذض ٚققب، ٚخؾب ٚععِ غري ايغٔ ٚايعفضايجاْٞ 

 .عٞ، يكٛي٘: أَا ايغٔ فععَِتفل عًٝ٘ ٚعٓ٘: ٫ ٜشن٢ بايععِ ٚب٘ قاٍ ايٓد " َا أْٗض ايزّ فهٌ يٝػ ايغٔ ٚايعفض"َضفٛعا 

ف٬ تؾرتط إباْتُٗا، ٭ْ٘   ٜٚهفٞ قطع ايبعض َُٓٗا. دلض٣ ايطعاّ ٚايؾضاب   ٚاملض٤ٟ  .أ٣: دلض٣ ايٓفػ  : قطع احلًكّٛايجايح 

ز، ٚصٚاٙ أخضد٘ ععٝ " إٕ ايٓشض يف ايًب١، أٚ احلًل ملٔ قزص"قطع يف ذلٌ ايشبح َا ٫ تبك٢ احلٝا٠ َع٘، ملا صٟٚ عٔ عُض أْ٘ ْار٣: 

٢ْٗ ايٓيب ف٢ً "ٕ باحلًكّٛ حلزٜح أبٞ ٖضٜض٠ قاٍ:ُٖٚا: عضقإ ذلٝطا - ٚعٓ٘: ٜٚؾرتط فضٟ ايٛردني  ايزاصقطين َضفٛعا بٓشٛٙ

 صٚاٙ أبٛ راٚر.  "اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ ؽضٜط١ ايؾٝطإ، ٖٚٞ: اييت تشبح، فٝكطع اجلًز، ٫ٚ تفضٟ ا٭ٚراز، ثِ ترتى ست٢ متٛت

ٜهفٞ قطع ث٬ث١ َٔ ا٭صبع١. ٚقاٍ: إْ٘ ا٭ق٣ٛ. ٚع٦ٌ عُٔ قطع احلًكّٛ ٚايٛردني، يهٔ فٛم  :ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ٚدٗاٚسنض 

ٚسهاٙ يف اإلقٓاع عٔ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ أٟ: عٛا٤ فٛم ايػًق١ُ أٚ  .اجلٛط٠، فكاٍ: ٖشا فٝ٘ ْظاع. ٚايقشٝح: أْٗا ذبٌ. اْت٢ٗ

 .ذبتٗا. ٚدظّ ب٘ يف ؽضح املٓت٢ٗ
عٛا٤ َٔ د١ٗ ٚدٗ٘ ٚقفاٙ يكٍٛ عًٞ، صمٞ اهلل عٓ٘، فُٝٔ مضب ٚد٘ ثٛص بايغٝف: تًو سنا٠ ٚأفت٢   قطع صأع٘ سٌ فًٛ -

 .بأنًٗا عُضإ بٔ سقني، ٫ٚ رلايف هلُا
ٚحيٌ سبح َا أفاب٘ عبب املٛت: َٔ َٓدٓك١، َٚضٜن١ ٚأن١ًٝ عبع َٚا فٝز بؾبه١، أٚ فذ أٚ أْكشٙ َٔ ًَٗه١ إٕ سناٙ ٚفٝ٘  -

ِِ}يكٛي٘ تعاىل:   َغتكض٠: نتشضٜو ٜزٙ أٚ صدً٘ أٚ طضف عٝٓ٘سٝا٠  ُِٝت ََا َسنَّ َع إٔ َا تكزّ سنضٙ أعباب يًُٛت، ٚحلزٜح   {ِإيَّا 

فأرصنٗا فشحبٗا حبذض، قاٍ: ًٜكٞ َا أفاب  .يف س٥ب عزا ع٢ً ؽا٠، فٛمع ققبٗا با٭صض "نعب بٔ َايو املتكزّ ٚقاٍ ابٔ عباؼ

 .قاٍ أمحز: إسا َقعت بشْبٗا، ٚطضفت بعٝٓٗا، ٚعاٍ ايزّ، فأصدٛ سنضٙ يف ايؾضح  "ا٭صض َٓٗا، ٜٚأنٌ عا٥ضٖا

 .أٟ: قطعت أَعا٩ٙ ٚحنٖٛا مما ٫ تبك٢ َع٘ سٝا٠  َٚا قطع سًكَٛ٘، أٚ أبٝٓت سؾٛت٘ -

 .داص١ٜ نعب  عًٝ٘ ٚعًِ، مل ٜغتفقٌ يف سزٜحقاٍ يف ايؾضح: ٚا٭ٍٚ أفح، يعُّٛ اآل١ٜ ٚ٭ْ٘ ف٢ً اهلل  فٛدٛر سٝات٘ نعزَٗا

 .نُا يٛ مل ٜضفعٗا  يهٔ يٛ قطع ايشابح احلًكّٛ، ثِ صفع ٜزٙ قبٌ قطع املض٤ٟ: مل ٜنض إٕ عار فأمت ايشنا٠ ع٢ً ايفٛص -
صٟٚ عٔ عًٞ، ٚابٔ َغعٛر، ٚابٔ عُض، ٚابٔ   َٚا عذظ عٔ سحب٘: نٛاقع يف ب٦ض. َٚتٛسؿ، فشنات٘ جلضس٘ يف أٟ ذلٌ نإ 

فطًبٛٙ،  -ٚنإ يف ايكّٛ خٌٝ ٜغري-نٓا َع ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، فٓز بعري " :خزٜر قاٍ عباؼ، ٚعا٥ؾ١، حلزٜح صافع بٔ

إٕ هلشٙ ايبٗا٥ِ أٚابز  نأٚابز ايٛسؿ: فُا  فأعٝاِٖ، فأ٣ٖٛ إيٝ٘ صدٌ بغِٗ، فشبغ٘ اهلل. فكاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: 

 .َتفل عًٝ٘ " فٓعٛا ب٘ ٖهشافُا ْز عًٝهِ فا . ٚيف يفغ:   غًبهِ َٓٗا فافٓعٛا ب٘ نشا

 .صٚاٙ اخلُغ١. قاٍ اجملز: ٖٚشا فُٝا ٫ ٜكزص عًٝ٘  "يٛ طعٓت يف فدشٖا ٭دظأى"ٚيف سزٜح أبٞ ايعؾضا٤ عٔ أبٝ٘ َضفٛعا: 
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ُِ ا}يكٛي٘ تعاىل:   : قٍٛ: بغِ اهلل. ٫ جيظ٨ غريٖا عٓز سضن١ ٜزٙ بايشبحايضابع  ُِٜشَنِض اِع  ِِ َّا َي َِ ٫َِٚ٘ َتِأُنًُٛا    {يًَّ

 .٭ٕ املكقٛر سنض اهلل تعاىل  ٚدبظ٨ بػري ايعضب١ٝ ٚيٛ أسغٓٗا -

ٚنإ ابٔ عُض ٜكٛي٘.   بغِ اهلل، ٚاهلل أنرب  :َع ايتغ١ُٝ، ملا ثبت أْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ إسا سبح قاٍ  ٜٚغٔ ايتهبري -

 .قاٍ يف ايؾضح: ٫ٚ خ٬ف إٔ ايتغ١ُٝ دبظ٨
ٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ:سبٝش١ املغًِ قا"ٚعٔ صاؽز بٔ ععز، قاٍ:   ٫ د٬ٗ. إبٔ عباؼ صٟٚ عٔ ٚتغكط ايتغ١ُٝ عٗٛا -

مجعا بني  ٚاآل١ٜ ذلُٛي١ ع٢ً ايعُز " عفٞ ٭َيت عٔ اخلطأ ٚايٓغٝإ". ٚحلزٜح:أخضد٘ ععٝز" إسا مل ٜتعُز س٬ٍ ٚإٕ مل ٜغِ

 .ا٭خباص

 .عٔ عًٞ صمٞ اهلل عٓ٘. ٚسضّ عًٝ٘ سيو ٭ْ٘ ؽضى ايشبٝش١. صٟٚ سيو غريٙ مل ذبٌَع اعِ اهلل تعاىل اعِ   َٚٔ سنض عٓز ايشبح -

 
 أَ٘ بشنا٠ اجلٓني سنا٠ ٚذبقٌ فقٌ

 َع سنض سهُٗا؟ نٝف ذبقٌ سنا٠ اجلٓني؟

 إسا خضح َٝتا أٚ َتشضنا نشضن١ املشبٛح. صٟٚ عٔ عًٞ، ٚابٔ عُض، حلزٜح دابض َضفٛعا: ٚذبقٌ سنا٠ اجلٓني بشنا٠ أَ٘ 

صٚاٙ أبٛ راٚر بإعٓار دٝز. ٚصٚاٙ ايزاصقطين َٔ سزٜح ابٔ عُض، ٚأبٞ ٖضٜض٠، ٚاعتشب أمحز سحب٘، يٝدضز " ٠ اجلٓني سنا٠ أَ٘سنا"

ٚسنض سيو عٔ ابٔ عُض. ٚقاٍ ابٔ املٓشص: نإ ايٓاؼ ع٢ً إباست٘، ٫ ْعًِ أسزا خايف َا قايٛا، إىل إٔ دا٤  .ايزّ ايشٟ يف دٛف٘

 .٭ٕ سنا٠ ْفػ ٫ تهٕٛ سنا٠ يٓفغني. اْت٢ٗايٓعُإ، فكاٍ: ٫ حيٌ، 

 .ْك عًٝ٘، ٭ْ٘ َغتكٌ حبٝات٘، أؽب٘ َا ٚيزت٘ قبٌ سحبٗا  ٚإٕ خضز سٝا سٝا٠ َغتكض٠ مل ٜبح إ٫ بشحب٘ -

 

 أسنض َا ٜهضٙ عٓز ايشنا٠؟
يشحب١، ٚيٝشز أسزنِ ٚإٕ سحبتِ فأسغٓٛا ا"٭ْ٘ تعشٜب يًشٝٛإ، ٚيكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ   ٜٚهضٙ ايشبح بآي١ ناي١ -

 .صٚاٙ أمحز، ٚايٓغا٥ٞ ٚابٔ َاد٘" ؽفضت٘، ٚيريح سبٝشت٘

بعح ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، بزٌٜ بٔ ٚصقا٤ اخلظاعٞ ع٢ً "أبٞ ٖضٜض٠: حلزٜح  ٚعًذ احلٝٛإ، أٚ نغض عٓك٘ قبٌ طٖٛم ْفغ٘- 

صٚاٙ ايزاصقطين. " ٚأٜاّ ٢َٓ أٜاّ أنٌ ٚؽضب ٚبعاٍ ٫ تعذًٛا ا٭ْفػ إٔ تظٖل مجٌ أٚصم ٜقٝح يف فذاز ٢َٓ بهًُات، َٓٗا: 

إسا قطع ايضأؼ ف٬ "ٟ: قاٍ ابٔ عُض ٚابٔ عباؼ:ٚقاٍ ايبداص.حلقٛي٘ بعز ايشبح تعذًٛا ا٭ْفػ ست٢ تظٖل ٫ٚ حيضّٚقاٍ عُض ٫ 

 ."بأؼ ب٘

 

 أسنض َا ٜغٔ عٓز ايشنا٠؟

 .٭ٕ ابٔ عُض نإ ٜغتشب سيو، ٭ْٗا أٚىل اجلٗات با٫عتكباٍ  ٚعٔ تٛدٝٗ٘ يًكب١ً -

 .ملا تكزّ  ٚاإلعضاع يف ايشبح ٚايضفل ب٘،  ع٢ً دٓب٘ ا٭ٜغض -

 

 َاسا يف ساي١ إٔ سبح، فػضم، أٚ تضر٣ َٔ عًٛ، أٚ ٚط٧ ؽ٤ٞ ٜكتً٘؟

ٚاختاصٙ اخلضقٞ، ٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘  .ْك عًٝ٘  َٚا سبح، فػضم، أٚ تضر٣ َٔ عًٛ، أٚ ٚط٧ عًٝ٘ ؽ٤ٞ ٜكتً٘ َجً٘: مل حيٌ 

ٚ٭ٕ سيو ٜعني ع٢ً  .َتفل عًٝ٘  فإٕ ٚقعت يف املا٤ ف٬ تأنٌ، فإْو ٫ تزصٟ: املا٤ قتً٘، أٚ عُٗو ٚعًِ، قاٍ يعزٟ بٔ سامت: 

 .ايظٖٛم، فٝشقٌ َٔ عبب َبٝح ٚذلضّ، فػًب ايتشضِٜ. ٚقاٍ ا٭نجض: حيٌ، حلقٛي٘ بعز ايشبح ٚاحلٌ

 ٚاحلُزهلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايقاحلات

 ؼ ٚ ز ا٭طع١ُأْت٢ٗ بفنٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 ؼ ٚ ز ايقٝز ٚايشبا٥حًٜشك٘ مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب 

 َٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ يف ؽضح ايزيٌٝ

 َعٗز ؽٝذ اإلع٬ّ ايعًُٞ ذبت إؽضاف فن١ًٝ ايع١َ٬/أب٢ إعشام احلٜٛين

 

 


